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सा�व�ीबाई फुले पुणे �व�यापीठामाफ� त अं�तम स�/ वषा��या 

�व�या�या�साठ� ऑनलाईन/ऑफलाईन पर !ांबाबतचा  

�वक$प अज� उपल'ध 
 

र�ववार १३ स�ट
बर २०२० पय�त �वक�प अज� भर�याची मुदत 
 

 

पुणे, *दनांक ९ स-ट/बर २०२० :  
 

  अं तम स!/वषा�तील पा! �व$या%या�साठ' सा�व!ीबाई फुले पुणे �व$यापीठाने ऑनलाईन प.$तीने 

पर/0ा दे�याची सु�वधा उपल3ध क4न 5दल/ आहे. �व$या%या�ना ऑफलाईन प.$तीने सु8ा पर/0ा 

देता येईल. याबाबत पुणे �व$यापीठा9या संकेत:थळावर �व$या%या�9या लॉग इन आय डी व4न 

�वक�प अज� (option form) उपल3ध क4न दे�यात आलेले आहेत. �वक�प अज� भर�याची मुदत 

र�ववार १३ स�ट
बर २०२० पय�त आहे.  
   

मा. सवA9च  Bयायालयाने 5दनांक २८ ऑग:ट, २०२० रोजी 5दले�या आदेशानुसार,  मा. कुलपती 

तथा राFयपाल यां9या व महाराGH शासनाने 5दनांक ०३ स�ट
बर, २०२० रोजी सूJचत के�याKमाणे 

अ ंतम स!ा9या/अ ंतम वषा�9या सव� अLयासMमांमधील �व$या%या�9या  नयNमत व अनशुेषांतग�त 

लेखी पर/0ा, तसेच KाPयQ0त/मौSखक/Kक�प/चचा�स!े (Seminar) या पर/0ां9या आयोजनाबाबत 

अJधकार मंडळांनी माBयता 5दलेल/ असून, Pयां9या माग�दश�क तPवानुसार अं तम स!ा9या/अ ंतम 

वषा�9या सव� अLयासMमांमधील �व$या%या�9या पर/0ांचे  नयोजन कर�यात येत आहे.  



  सा�व!ीबाई फुले पुणे �व$यापीठाचा देशभरातील व परदेशातील नावलौTकक व K तGठा ल0ात 

घेऊन या �व$यापीठांतग�त �व�वध अLयासMमांसाठ' इतर राFयातील तसेच परदेशातील �व$याथW 

Nश0ण घेत असतात. पुणे, अहमदनगर आSण नाNशक िज�Yयातील �व$यापीठाशी संलZन 

महा�व$यालयांतील अशा �व$या%या�ची सं[या मोठया Kमाणावर आहे. स.या को\ह/ड 19 चा 

Kादभुा�व ल0ात घेता अं तम स!ातील/अ ंतम वषा�तील पर/0ांसाठ' सव� पा! �व$या%या�क]रता 

�व$यापीठाने Online प.दतीने पर/0ा दे�याची सु�वधा उपल3ध क^न 5दल/ आहे. याबाबत 

�व$यापीठा9या संकेत:थळावर �व$या%या�9या लाँJगन आयडीव^न �वक�प अज� (Option Form) 

उपल3ध क^न दे�यात आलेले आहेत. या बाबतीत काह/ अडचणी अस�यास �व$या%या�नी आप�या 

महा�व$यालयाचे Kाचाय� तथा पर/0ा अJधकार//�वषय Nश0क यांचेशी संपक�  साधावा. 
 

 तर/ अ ंतम स!/अ ंतम वषा�तील पर/0ांसाठ' सव� पा! �व$या%या�ना �व$यापीठामाफ� त आवाहन 

कर�यात येते क`, जा:तीत जा:त �व$या%या�नी �व$यापीठाने उपल3ध केले�या Online प.दतीने 

पर/0ा दे�याचा अवलंब क^न पर/0ा $यावी. 
 

पर !ांबाबतचा �वक$प अज� �व�या�या�ना पुढ ल 3लकंवर उपल'ध होईल :  
http://sps.unipune.ac.in/ 
------------------------------------------------ 
 

अ ंतम स!/वषा�तील पा! �व$या%या�साठ' सा�व!ीबाई फुले पुणे �व$यापीठाने ऑनलाईन प.$तीने 

पर/0ा दे�याची सु�वधा उपल3ध क4न 5दल/ आहे. �व$या%या�ना ऑफलाईन प.$तीने सु8ा पर/0ा 

देता येईल. याबाबत पुणे �व$यापीठा9या संकेत:थळावर �व$या%या�9या लॉJगन आयडी व4न 

�वक�प अज� (option form) उपल3ध क4न दे�यात आलेले आहेत. कोरोना9या पाaव�भूमीवर आbह/ 

सव� �व$या%या�ना आवाहन करतोय क`, K तकूल प]रि:थतीम.ये �व$या%या�नी Pयां9या आरोZयाची 

सुरQ0तता धोcयात न घालता पालकां9या सहकाया�ने Pयांनी �वक�प अज� भरावा. �व$यापीठाने 

उपल3ध केले�या Online प.दतीने पर/0ा दे�याचा अवलंब क^न पर/0ा $यावी.  
 

- महेश काकडे, 

संचालक,  

पर/0ा व मू�यमापन मंडळ,  

सा�व!ीबाई फुले पुणे �व$यापीठ 
 


